
MILJØMINISTERIET 

Den 23. januar 2006

Vedrørende Beretning nr. 18/2004 om revisionen af statsregnskabet for 2004

Jeg har med Statsrevisoratets skrivelse af 1. december 2005 modtaget Rigsrevisors Beretning nr.

18/2004 til Folketinget om revisionen af statsregnskabet for 2004.

I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revisionen af statens regnskaber m.v. skal jeg bemærke følgende:

Det er på baggrund af den udførte revision Rigsrevisionens vurdering, at Miljøministeriets

regnskab samlet set er rigtigt, og at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, som i

videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler

og sædvanlig praksis.

Rigsrevisionens almindelige bevillingskontrol af Miljøministeriets konti og den afsluttende revision

af ministeriets virksomheder har i et enkelt tilfælde givet Rigsrevisionen anledning til

bemærkninger. Rigsrevisionen har derudover gennemført 12 særlige revisioner. Resultatet heraf

bedømmes af Rigsrevisionen i et enkelt tilfælde som meget tilfredsstillende, i ti tilfælde som

tilfredsstillende og i et enkelt tilfælde som ikke helt tilfredsstillende. Sidstnævnte drejer sig om it-

revision ved Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS).

Vedrørende it-revision ved Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse.

Rigsrevisionen har ved it-revision ved GEUS fundet, at den generelle it-sikkerhed samlet set ikke

var helt tilfredsstillende. GEUS har som opfølgning på Rigsrevisionens bemærkninger truffet en

række foranstaltninger til forbedring af it-sikkerheden, herunder iværksættelse af en risikonalyse,

udarbejdelse af en it-sikkerhedspolitik, formering af et it-sikkerhedsudvalg, begrænsning af antallet

af medarbejdere med administratorprivilegier, anskaffelse af programmel og hard-ware til

adgangskontrol m.v.

Vedrørende bemærkninger til revisionen af Miljøministeriets departement.

Rigsrevisionen har i forbindelse med revisionen af Miljøministeriets departement bemærket, at et

opsparet beløb på 10,4 mio. kr.under § 23.11.04. Fremme af kolonihaveformål er videreført til

2005 og disponeret, uanset at der ikke i to år har været bevægelser på kontoen og at

videreførselsadgangen dermed burde være bortfaldet ved udgangen af 2004 ifølge reglerne i

Budgetvejledning 2001.

Miljøministeriet kan i denne forbindelse bemærke, at kontoen er optaget på finansloven for 2005

med det videreførte beløb på 10,4 mio. kr. Det anføres i anmærkningerne til kontoen, at

videreførslen forventes anvendt i 2004 og 2005.

Det videreførte beløb på kontoen er efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg disponeret til

afværgeforanstaltninger for Cheminova-forureningen på Harboøre Tange og for jordforureningen i

Kærgård Plantage, jf. Akt 120 4/5 2005 og Akt 132 25/5 2005.

Kontoen blev endvidere optaget på finanslovforslaget for 2006 med en videreførselsoversigt med

en beholdning primo 2005 på 10,4 mio. kr. Det anføres i anmærkningerne til kontoen, at

beholdningen er disponeret ved de oven for nævnte aktstykker.

Det er på denne baggrund Miljøministeriets opfattelse, at der med kontoens optagelse på

finansloven for 2005 og finanslovforslaget for 2006 samt Finansministeriets og Finansudvalgets



tiltræden af aktstykkerne 120 af 4/5 2005 og 132 af 25/5 2005 har været fornøden hjemmel til

videreførsel af de opsparede kolonihavemidler til 2005.

Det fremgår af Akt 120 af 4/5 2005, at bevillingen til kolonihaveformål er afsat i 2002 og at der ikke

siden har været bevægelser på kontoen. Det anføres desuden, at beholdningen på § 23.11.04.

Fremme af kolonihaveformål er optaget på finansloven for 2005. Det er derfor Miljøministeriets

opfattelse, at aktstykket har indeholdt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af status for

videreførslen i forhold til budgetvejledningens regler.

Miljøministeriet er i lyset af Rigsrevisionens bemærkninger opmærksom på, at der havde kunnet

gives en klarere forklaring om videreførslen af midlerne i forbindelse med finansloven for 2005.

Vedrørende Rigsrevisionens tværgående undersøgelser.

Miljøministeriet har deltaget i Rigsrevisionens tværgående tilskudsrevision med to

tilskudsordninger administreret af Miljøstyrelsen. Samlet set er styrelsens tilskudsadministration

bedømt som tilfredsstillende. Miljøstyrelsen vil følge op på Rigsrevisionens bemærkninger og

forslag i forbindelse med revisionen.

Beretningen giver mig herudover ikke anledning til bemærkninger eller særlige foranstaltninger.

Nærværende redegørelse er samtidig sendt til Rigsrevisor.

Med venlig hilsen

Connie Hedegaard


